
         
CRONOGRAMA DAS ETAPAS 2021 

“SÃO CARLOS” 
 

Maio 
 
Dia 19/05 – Quarta-feira – lançamento do projeto nas quatro praças da 

EPTV pelo site: 
13h00 – Todas as informações constantes no regulamento, cronograma das etapas, 

formulário de redação, matérias e vídeos produzidos pela EPTV sobre o tema 
“Pandemia da Intolerância”, estarão disponíveis no site: www.eptvnaescola.com.br 
– clicar em São Carlos. 

 
A partir de 20/05 – Quinta-feira - Divulgação do projeto pela Secretaria 

Municipal de Educação ou responsável, para todas as escolas, de qualquer rede de 
ensino que tenha alunos no último ano do ensino fundamental, de cada uma das 
cidades de cobertura geográfica da EPTV. 

Na sequência, os professores começam a divulgar, incentivar e orientar os alunos 
nas pesquisas e desenvolvimento do texto no formato de redação, de acordo com o 

sistema de ensino vigente nessa etapa, conforme protocolos de combate e controle 
da pandemia causada pelo novo Coronavírus, ou seja, aulas no sistema presencial 
ou online (EAD – ensino a distância) ou “Flex” (presencial e online).  

 
Junho 

 
A partir de 07/06 – O formulário obrigatório para o aluno escrever a redação 
estará disponível para download na versão para digitar (sem pauta) ou 

manuscrever (com pauta) no site do Projeto, de acordo com cada região: 
www.eptvnaescola.com.br – localizar e clicar no menu de São Carlos. 

 
Julho 

 
De: 19 a 30/07 – envio da “chave de acesso” pelos organizadores da EPTV para 
as Secretarias de Educação ou responsável designado de cada município, essa 

“chave” será obrigatória para habilitar o preenchimento da ficha de inscrição e 
envio das redações semifinalistas. 

 
Agosto 
 

Seleção das melhores redações pelas Secretarias de Educação: total máximo 
de 5 (cinco) redações entre todas as redes/escolas participantes denominadas 

semifinalistas, * com exceção das cidades: Araraquara, São Carlos e Rio Claro que 
serão 5 redações semifinalistas por rede de ensino: (5) Municipais; (5) Estaduais – 
incluindo EJA; (5) Particulares e Cooperativas, (5) SESI se houver, essas cidades, 

especificamente, vão receber uma chave de acesso diferente para o envio das 
redações de cada rede de ensino. 

 
02 a 31/08 – A ficha de inscrição obrigatória para envio das redações 
selecionadas estará disponível no site do projeto: www.eptvnaescola.com.br – 

localizar e clicar no menu de São Carlos. 
 

O envio das redações semifinalistas deverá ser realizado pelo responsável 
de cada Secretaria Municipal de Educação dos municípios participantes, 
através do preenchimento obrigatório da “ficha de inscrição”, utilizando a 

“chave de acesso” numérica enviada pelos organizadores da EPTV por e-
mail a cada Secretaria ou responsável entre os dias 19/07 a 30/07. 
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Importante:  
 

1) Reforçamos que à EPTV não recebe redações entregues diretamente por 

escolas e alunos, pois o processo classificatório e envio é de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Educação ou responsável designado pelo 

município. A escola deverá se informar na Secretaria de Educação de sua 
cidade o prazo e quantidade de redações que podem ser enviadas para 

participar do processo seletivo da Secretaria; 
 

2) Cidades que tenham vagas por rede de ensino, a saber: Araraquara, São 

Carlos e Rio Claro, caso uma das redes não participe, as vagas serão 
automaticamente canceladas, não poderão ser remanejadas para outras 

Redes de Ensino; 
 

3) * Para as cidades mencionadas acima, que podem fazer o envio de 5 (cinco) 

redações semifinalistas por rede, o responsável designado pela Secretaria 
Municipal de Educação receberá dos organizadores da EPTV quatro “chaves 

de acesso” diferentes para preencher a ficha de inscrição e enviar as 
redações separadas por rede de ensino. 
 

 
Atenção             Dia 31/08/2021 – Último dia para preenchimento da ficha de 

inscrição e envio das redações semifinalistas dos municípios pelas Secretarias de 
Educação ou responsável do município. 
 

Setembro: 
 

Segunda quinzena: Seleção das redações finalistas pela EPTV. 
 
Dia 22/09 – Quarta-feira – Divulgação da lista dos alunos semifinalistas 

classificados pelas Secretarias de Educação no site da EPTV: 
www.eptvnaescola.com.br – localizar e clicar no menu de São Carlos. 

 
Outubro / Novembro: 
 

Dia 19/10 – Terça-feira - Divulgação da lista com o nome dos 10 finalistas 
selecionados pela EPTV em nossos telejornais em suas duas edições: Jornal da 

EPTV 1 e JEPTV 2, e no site da EPTV (depois das 14h00): www.eptvnaescola.com.br 
– localizar e clicar no menu de São Carlos. 
 

20/10 a 25/11 – Período de produção e edição da série de reportagens 
com os dez finalistas, baseadas nos textos das redações dos vencedores. 

 
Novembro / Dezembro: 

 
26/11 a 01/12 – Exibição da série de reportagens, produzidas com base nas 
redações dos alunos finalistas.  

 
*Dia 30/11 – Terça-feira: Chegada dos dez estudantes finalistas, com 

direito a um acompanhante, em São Carlos ou local a definir. 
 
*Dia 01/12 – Quarta-feira – Solenidade de encerramento e entrega dos 

prêmios aos dez finalistas, ao Diretor e escola do aluno primeiro colocado e aos 
professores orientadores dos alunos finalistas. 

 
*O evento presencial poderá ser cancelado ou modificado dependendo das 
medidas vigentes na ocasião para a contenção e combate da pandemia 

causada pelo novo Coronavírus, caso isso aconteça, será combinado e 
informado a todos os ganhadores a nova forma de entrega dos prêmios. 

http://www.eptvnaescola.com.br/
http://www.eptvnaescola.com.br/

